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Toezending concept begroting 2020 Waddenfonds en de ontwerp Jaarstukken 2018
Waddenfonds (Jaarverslag en Jaarrekening met accountantsverslag) en
vervolgprocedure

Geachte Statenleden,
Bijgevoegd treft u de concept begroting 2020 Waddenfonds en de ontwerp Jaarstukken 2018
Waddenfonds (ter kennisname) aan.
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen stelt het algemeen bestuur de begroting van
de gemeenschappelijke Waddenfonds vast. Alvorens dit te doen dienen de Staten van de
deelnemende provincies in de gelegenheid te worden gesteld hun zienswijze op de conceptbegroting
kenbaar te maken. Daarom leggen wij de conceptbegroting 2020 Waddenfonds nu aan u voor.
In de toelichting op de begroting wordt in paragraaf 3.2 Algemene financiële en beleidsmatige
kaders, onder meer ingegaan op de verdeling van de inzet van middelen. Daarbij wordt dezelfde
indicatie gehanteerd als in de vastgestelde begroting 2019, namelijk dat eenderde van de voor
subsidies bestemde middelen beschikbaar voor reguliere openstellingen kan worden aangewend en
twee derde voor majeure projecten, met dien verstande dat enkele majeure projecten in principe al
vastgesteld zijn als begrotingssubsidie en daarom een meerjarig beslag op de (meerjaren-) begroting
voor majeure projecten leggen.
Overigens willen wij u expliciet wijzen op de passage in paragraaf 3.2 die ingaat op de benodigde
extra capaciteit van de Uitvoeringsorganisatie, inclusief het beheerteam, vanwege de substantiële
aanspraak die het Investeringskader Waddengebied doet op de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds
ten behoeve van de voorbereiding, de beoordeling en het beheer van majeure IKW-projecten.
Uitgangspunt voor de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds is de limiet die geldt voor
organisatiekosten. Provinciale staten hebben die kosten in 2013 gemaximeerd op 5% van de
gemiddelde Rijks jaardotaties aan het fonds. Sinds vorig jaar wordt er een stevig beroep gedaan op
de Uitvoeringsorganisatie om projecten gebaseerd op het Investeringskader Waddengebied tot
realisatie in de besluitvorming en de uitvoering te laten komen. Daartoe is vorig jaar al een
incidenteel beroep op de algemene middelen van het fonds gedaan. Het algemeen bestuur heeft
daartoe, na zienswijzen van provinciale staten te hebben ingewonnen, een begrotingswijziging 2018
en 2019 vastgesteld. Het algemeen bestuur gaf daarbij wel de opdracht aan de
Uitvoeringsorganisatie de capaciteit en kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie tegen het licht te
houden. Inmiddels is dat gebeurd en wordt geconstateerd dat de 5%-limiet te laag is. Ook willen wij

hier opmerken dat de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers opmerkingen hebben gemaakt
over de te krappe bezetting van de Uitvoeringsorganisatie in hun rapport ‘Het Waddenfonds
gemonitord’ (januari 2018).
Geconcludeerd wordt dat er gedurende 2020, 2021 en 2022 een incidentele uitbreiding van de
organisatie nodig is om invulling te geven aan de consequenties die uitvoering van het IKW met zich
meebrengen. Voorgesteld wordt om de tijdelijke uitbreiding van € 500.000 per jaar ten laste te
brengen van de algemene reserve. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar paragraaf 3.2.
Wij verzoeken u om uiterlijk 24 mei 2019 uw zienswijze op de concept begroting 2020 Waddenfonds,
aan ons ken baar te maken zodat het algemeen bestuur in zijn vergadering van 28 juni 2019 de
begroting 2020 definitief kan vaststellen.
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